
KOTLIN
Język programowania dla Androida



Historia



Historia

• Kotlin został opracowany przez firmę JetBrains



Historia

• Kotlin został opracowany przez firmę JetBrains

• Prace rozpoczęto w 2011 r., od 2012 r. dostępny na licencji Apache 2.



Historia

• Kotlin został opracowany przez firmę JetBrains

• Prace rozpoczęto w 2011 r., od 2012 r. dostępny na licencji Apache 2.

• Nazwa pochodzi od wyspy koło Petersburga



Historia

• Kotlin został opracowany przez firmę JetBrains

• Prace rozpoczęto w 2011 r., od 2012 r. dostępny na licencji Apache 2.

• Nazwa pochodzi od wyspy koło Petersburga

• Kotlin 1.0 został udostępniony 15 lutego 2016 r.



Historia

• Kotlin został opracowany przez firmę JetBrains

• Prace rozpoczęto w 2011 r., od 2012 r. dostępny na licencji Apache 2.

• Nazwa pochodzi od wyspy koło Petersburga

• Kotlin 1.0 został udostępniony 15 lutego 2016 r.

• W pełni wspierany od Android Studio 3.0



Historia

• Kotlin został opracowany przez firmę JetBrains

• Prace rozpoczęto w 2011 r., od 2012 r. dostępny na licencji Apache 2.

• Nazwa pochodzi od wyspy koło Petersburga

• Kotlin 1.0 został udostępniony 15 lutego 2016 r.

• W pełni wspierany od Android Studio 3.0

• Aktualnie wersja 1.3



Historia

• Kotlin został opracowany przez firmę JetBrains

• Prace rozpoczęto w 2011 r., od 2012 r. dostępny na licencji Apache 2.

• Nazwa pochodzi od wyspy koło Petersburga

• Kotlin 1.0 został udostępniony 15 lutego 2016 r.

• W pełni wspierany od Android Studio 3.0

• Aktualnie wersja 1.3

• Od 7 maja 2019 Google uznał Kotlin za preferowany język dla 
Androida



Historia

• Kotlin został opracowany przez firmę JetBrains

• Prace rozpoczęto w 2011 r., od 2012 r. dostępny na licencji Apache 2.

• Nazwa pochodzi od wyspy koło Petersburga

• Kotlin 1.0 został udostępniony 15 lutego 2016 r.

• W pełni wspierany od Android Studio 3.0

• Aktualnie wersja 1.3

• Od 7 maja 2019 Google uznał Kotlin za preferowany język dla 
Androida

• Strona www.kotlinlang.org
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w Javie

• Ma się kompilować równie szybko jak Java

• Może się kompilować do bytecode’u (Java 6 i 8) jak 
i do Java Script’u i LLVM.

• Android Studio wspiera konwersje kodu z Javy na 
Kotlin
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Cechy

• Podobnie jak w Swift średniki na końcu linii są 
opcjonalne

• Kotlin wykorzystuje inferencję typów

• Podział zmiennych na modyfikowalne var (mutable)  
i stałe val (immutable)
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Konwersja na Float
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Operatory

- Negacja

+, -, *, / Arytmetyczne

% Modulo

+=, -=, *=, /=, %= Skrócone

++, - - Inkrementacji, dekrementacji (postfix i prefix)

 ==, != Porównania

>, <, >=,<= Porównania

! Zaprzeczenie

&&, || And i Or

.. Operator zakresu
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• Funkcje zagnieżdżone

• Mają dostęp do zmienny funkcji wyższego poziomu
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